METALGATE RECORDS UVÁDÍ: TORTHARRY – FOLLOW
Po dvou letech pilné práce přichází na svět již osmé řadové album české death metalové
stálice TORTHARRY, pojmenované Follow, jehož produkce byla pojata v opravdu
velkém stylu. Hudební stránka věci, od nahrávání až po mastering, probíhala v režii
renomovaného polského studia Hertz, které je vyhledávaným místem ikonických kapel
světové metalové scény, díky čemuž je výsledkem brutální death metalové běsnění se
zvukem ostrým jako břitva. Vizuální pojetí si pak vzal na starost mistr české metalové
grafiky Jaromír „Deather“ Bezruč, jehož temné ilustrace jsou přesně tím pravým
doprovodem k tématu desky. Dvorní textař TORTHARRY Štefan Ležovič totiž pojal
toto album jakožto reakci na současný svět, v němž jsou nám neustále ukrajovány naše
svobody, až nezbude nic jiného než se stát členem stáda – odtud Follow. Zkrátka, čeká
vás ukrutný deathový nářez na sakra vážné téma!
Formace TORTHARRY působí na české metalové scéně již do roku 1991, kdy vznikla
přerodem z původní kapely Executor, a svým prvním demem „Mezi nebem a peklem“
zahájila své death metalové směřování. Za dobu své existence mají TORTHARRY na svém
kontě nyní již osm řadových alb, účast na několika kompilacích, včetně alba „Tribute to
Death“ (USA, 1999) a bohatou koncertní historii, mezi jejíž pomyslné vrcholy patří dvojice
koncertů v ČR s ikonou žánru, formací Death, v roce 1998 a jihoamerické turné s Gorgoroth a
Belphegor v září 2007.
Osmé studiové album TORTHARRY jménem Follow vychází ve druhé polovině
listopadu 2013 u MetalGate Records ve formátu digipack. Desku si můžete pořídit
prostřednictvím MetalGate e-shop nebo na jednom z prodejních míst, jejichž seznam
najdete na našem webu.
Všichni fanoušci TORTHARRY by si rozhodně neměli nechat ujít unikátní křest tohoto
alba, který proběhne v sobotu 21. prosince 2013 od 18-ti hodin v Music Hall Zděřina u
Police nad Metují, neb za kmotra desky půjde frontman brazilské death metalové legendy
Sepultura Derrick Green! Nejen že se můžete těšit na autogramiádu, ale Derrick též vystoupí
spolu s TORTHARRY ve speciálním setu. Dále vystoupí kapely Antigod, Minority Sound,
Deathstar a Nanovor.
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